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Exmo. Sr. Dr. Juiz da 073 Vara Federal 
Subse.,;:ao Judiciaria do Rio de Janeiro 
Se~ao Judiciaria do Estado do Rio de Janeiro 

MANDADODESEGURAN~A 

N° 0038711-80.2015.4.02.5101 
(Assunto: Antecipac;ao de Tutela Concedida. Oescumprimento.) 

ASSOCIACAO DOS DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO 
TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - ADCEFET - SECAO 
S!NDICAL DO ANDES-SINDICATO NACIONAL, ja quafificada nos autos do 
processo em epfgrafe, que move em face de ato praticado do CENTRO FEDERAL 
DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ, 
tambem qualificado, vern a presen9a de V. Exa., INFORMAR 0 
DESCUMPRIMENTO DA ANTECIPACAO DE TUTELA CONCEDIDA por este 
JUIZO, bern como dizer e requerer 0 que segue: 

Em resumo, atraves desta a980 a entidade sindical 
autora postula 0 direito ao enquadramento em regime previdenciario segundo as 
regras do RPPS vigentes antes de 04/0212013 para os docentes que, embora 
tenham ingressado no CEFET apos tal data, sejam egressos do servigo pubiico 
nas esferas estadual ou municipal. 

A inicial apresentou pedido de antecipag80 dos efeitos 
da tutela para "determinar a re que apJique aos substituldos a sistematica 
previdenciaria anterior a instituit;ao do Regime de Previdencia 
Complementar, de modo que, a/em das contribuigoes previdenciarias que ja vern 
sendo recolhidas, passe a descontar dos servidores e a recolher sua 
contraprestagao tambem sobre a parcela da base de contribuigao que supera 0 

teto do RGPS, com 0 deposito destes novos valores em conta judiCial ate a 
decisao final do feilo". 

Prontamente, este Juizo deferiu em partes c pedido 
antecipatorio, nos seguintes termos: 

( ... ) Ante 0 exposto, DEFIRO PARCiALMENTE 0 
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para que 0 
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CEFET/RJ perrnita aos servidores publicos docentes 
que ingressaram na entidade apos a institui9ao do 
Regime de Previdencia Compiementar, sem perda do 
vinculo efetivo, e ja exercessem cargo vinculado ao 
RPP8 sob 0 regime anterior, possam exercer a Op,,30 
prevista no § 16 do art. 40 da Constituic30 Federal. 

Em se tratando de demanda ajuizada por entidade de 
natureza sindical na qualidade de substituta processuai 
(e nao de forma individual), ficara obrigada a 
Administracao do CEFET/RJ a analisar 
individualmente os casos dos servidores 
substituidos (do centes) que ingressaram na 
instituicao apos a instituic30 do RPC, devendo, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intima980 desta 
decisao, dar ciencia pessoal a todos docentes ingressos 
na institui9ao apos a institui9ao do RPC para que 
exer9am a op980 nos termos da presente decisao, 
inclusive para aqueles que tenham optado 
expressamente pelo RPC, haja vista a ausencia de 
possibilidade anterior de Op(:30 pelo regime antigo. 

Cabera, findo tal prazo, a comprova9ao pelo CEFET/RJ 
nos autos do cumprimento da presente antecipa9ao de 
tutela. Fixo desde ja a multa diaria de R$ 500,00 
(quinhentos reals) em caso de descumprimento da 
presente medida no prazo assinalado. 

Observe-se que a presente decisao tem alcance a toda 
categoria de docentes do CEFETIRJ, ainda que nao 
sindicalizados, na esteira da jurisprudencia do 8TJ: (... ) 

Fica assegurado aos optantes 0 direito de, em sendo 
cassada ou revogada a presente decisao precaria, 
possam novamente optar por sua adesao ao 
FUNPRESP-Exe, sem prejuizo do posterior 
recolhimento/acertamento/devolw;ao referentes aos 
valores que passarao a ser recoihidos dal para frente, 
materia a ser eventual e oportunamente dirimida. ( ...) 

Na sequencia, 0 CEFET requereu a reconsiderac;:ao da 
decisao no que diz respeito a aplica<;:ao de multa, bern como dila9ao do prazo para 
cumprimento. Alem disso, a re interpos Agravo de Instrumento, recebendo pelo E. 
TRF sem efeito suspensivo, como evidenciado no seguinte trecho da decisao de fL 
131 : 

(... ) Comunique-se, inicialmente, ao MM. JUlzo que 0 
processo devera seguir 0 seu tramite normal. Portanto, 
nao devera ser suspenso durante 0 processamento do 
presente agravo de instrumento. ( ... ) 

- ... ~ ~ .,;;- I.. 11 • ., .~.. ...... 
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Na sequencia, este MM. Juizo deferiu, em parte, a 
reconsidera<;:ao postulada pela Re, apenas para conceder novo prazo: 

C..) 1) Concedo novo prazo de 30 dias, a contar do 
vencimento do prazo anteriormente concedida pela 
decisao de fls. 73177 para que a re cumpra de ciEmcia 
pessoal a todos docentes ingressos na institui<;:ao ap6s 
a institui<;:ao do RPC para que exer<;;am a oP9ao nos 
termos da presente decisao de fls. 73177, inclusive para 
aqueles que tenham optado expressamente pe!o RPC, 
haja vista a ausenda de possibilidade anterior de op<;:ao 
peio regime antigo. Cabera, findo tal prazo, a 
comprova~ao pelo CEFET/RJ nos autos do 
cumprimento da presente decisao. 

2) Fixo desde ja a multa diaria de R$ 500,00 
(quinhentos reais) em caso de descumprimente da 
presente medida no novo prazo assinalado. ( ... ) 

Note-se, portanto, que a fixa<;:ao de multa no case de 
descumprimento persistiu, contando-se os 30 (trinta) dias, desta vez, a partir de 
05/06/2015 (intima<;:ao da PRF de fL 135). 

Pois bem, ap6s contesta<;:ao e replica, 0 CEFET 
atravessou peti980 juntando documentos que supostamente estariam 
comprovando 0 cumprimento da antecipa<;:80 de tutela. Porem, como sera visto a 
seguir, com base nos contracheques dos substituidos diretamente afetados, ~ 
medida antecipatoria ainda nao foi inteqralmente cumprida, especialmente 
porque a op<;:ao formulada por tais servidores, que exemplificam a situa<;:ao geral, 
nao teve, ate 0 momento, qualquer tipo de consequencia juridico-funcional. 

C!aramente: em bora os substitufdos tenham sido 
convocados para manifestar sua OP9ao, aqueles que assim 0 fizeram, requerendo 
a vincuia980 ao RPPS segundo 0 regime dos servidores ingressantes antes de 
04/02/2013, nao verificaram qualquer modifica~ao em seus assentos 
funcionais nem em seus contracheques. 

Ora, os documentos apresentados entre fls. 197 e 220 
apenas comprova que varios servidores do CEFET foram convocados para 
comparecer no DRH "para tratar de assunto sabre Regime de Previdencia 
Complementar" (fL 202) 

o comunicado emitido nada diz sobre 0 fato de se tratar 
de uma ordem judicial, como tambem nao explicita qua! 0 assunto objetivamente 
tratado ou sequer refere ao direito de op980 dos docentes destinatarios da 
mensagem. 

Se nao bastasse, chegando ao DRH, os substituidos 
foram simp!esmente apresentados a uma folha de assinatura, de "ciencia", 
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contendo mera declara9aO com 0 seguinte teor: 

( ... ) Declaro estar dente da Determina980 Judicial que 
possibilita 0 enquadramento no Regime Previdencic'kio 
anterior ao determinado peta Lei nO 12.618i2012, a qual 
limita os proventos de aposentadoria ao valor pago pelo 
Regime Geral de Previdencia SocraL (. .. ) 

Veja-se que 0 teor da informagao concretamente 
a!can~ada aos servidores tambem nao e claro quanta aos seus direitos ao 
quanto aordem judicial. Ao contrario, a reda9ao aparenta obscuridade e lacuna. 
Por um lado, 0 texto sugere que a assinatura do servidor redundara em lirnita9ao 
futura de seus proventos. Por outro, nao ha gualguer referencia expiicita a 
possibilidade de opeao, ou seja, aquilo que fOI objeto inequivoco da decisao 
antecipat6ria. 

Cumpre insistir: 0 decisum a ser cumprido pelo CEFET 
nao apenas determina a convoca9ao dos servidores mas tambem permite 
aqueles enquadrados na hip6tese fatica 0 exercicio da op~ao prevista no §16 
do art. 40 da Constituigao, ou seja, que adiram ao RPPS sam a limitacao 
contributiva - e conseguentemente dos proventos vindouros - ao teta do 
Regime Geral. 

Felizmente, em que pese a reda9ao tortuosa do "termo 
de ciencia" e a completa omissao do telegrama expedido, varios dos servidores 
substituidos estao atentos ao caso concreto e ao direito postu!ado. Assim. tais 
docentes nao apenas compareceram ao ORH, mas tambem manifestaram sua 
preferencia pelo Regime Pr6prio, sem submissao ao teto contributivo e de 
beneficios, ocasiao em que tambem requereram averba9ao do tempo de servh;:o 
prestado nos diferentes entes municipals e estaduais. 

Porem, a partir de tal momento. manifestada a opeao 
pelos substituidos, a Re ineguivocamente deixou de cumprir a antecipacao 
de tutela. Ou seja, embora exercida a op9§o pelos servidores, nos term os da 
previa decisao deste MM. JUIZO, A RE NAO PROMOVEU AS NECESsARIAS 
MUDANCAS NOS ASSENTOS FUNCIONAIS, MANTENDO, AiNDA, 0 
DESCONTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARiA COM BASE NO TETO DO 
RPGS. 

A documenta9ao ora apresentada comprova 
cabalmente 0 descumprimento da medida antecipat6ria por parte da 
Administra9ao. Demonstra, com base em uma amostra dos contracheques dos 
docentes substitufdos, que: 

1) a rubrica "CONT. PLANO SEGURIDADE SOCIAL" 
continua a ser descontada no montante de R$ 513,01 
(quinhentos e treze reais e um centavo), relativamente a 
todos os substituidos; 

2) 0 desconto relativo ao Regime Complementar de 
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Previdemcia - rubrica "FUNPRESP-CONTRMENSAL 
NORMAL" - continua acontecendo, mesmo depois de 
formalizada a op<;ao, relativamente aqueles que, antes 

JFR,.da decisao judicial, estavam vinculados ao RPC 
Fls 2 

Vale relembrar que a decisao antecipatoria nao limitou 
seu aicance apenas aos docentes que nao tivessem aderido ao FUNPRESP, mas 
foi expressa ao indicar que tambem aqueles ja enquadrados no RPC deveriam ter 
direito a opc;:ao pelo RPPS anterior, "haja vista a aus{mc;a de possfbilidade de 
anterior Opr;80 pe/o regime antigo" (fl. 7 5). 

Porem, como a documenta<;ao ora apresentada deixa 
inequivoco, mesmo aqueles que, ap6s convocac;ao, manifestaram sua opc;ao, 
continuam a ser submetidos as mesmas regras que ensejaram 0 ajuizamento 
desta a«:;ao. 

Nao ha duvidas de que a antecipac;:ao de tutela nao 
ficou limitada a determinar que 0 CEFET fizesse convocac;:ao. Para que seja 
extra ida eficacia juridica minima do decisum, indispensavel que aRe, apos 
receber as op<;oes dos docentes convocados, confira consequencia fundonai a 
preferencia informada. 

Claramente: tendo 0 docente indicado a vinculac;ao 
ao RPPS, 0 efetivo cumprimento da ordem judicial impele que a Re promova 
o registro nos assentamentos funcionais. realize a vinculacao ao regime 
previdenciario sem Jimitacao de proventos e, finaimente, modifique 0 valor 
da contribuicao previdencia. 

Ocorre que 0 CEFET nao tomou tais 
providencias no caso concreto, tal qua! comprova a documentac;:ao ora 
apresentada. Desse modo, a decisao que antecipou em parte os efeitos da 
tutela foi objetivamente descumprida pela parte Re diante de sua omissao em 
dar as indispensaveis consequencias funcionais a opc;:ao dos servidores. 

Diante dessas informa90es, necessario que 0 CEFET 
seja intimado para conferir efetivo e integrar cumprimento it decisao, 
realizando as mudancas funcionais. 

Para alem disso, cumpre rememorar que este MM. 
Juizo ja estipuiou a multa a ser aplicada em caso de descumprimento (fls. 133
134), no equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, depois de esgotado 0 

prazo de 30 (trinta) dias. Uma vez que a intimac;:ao foi recebida pela PGR em 
05/06/2015, desde 06/07/2015 deve ser computada r. penalidade. 

Aqui, alem da juntada da suposta "comprovac;:ao" ter 
ocorrido fora do prazo designado - em 09/07/2015 -, a evidencia de que as 
consequencias jurfdicas da opc;:ao concretizada pelos docentes nao foi ievada a 
cabo apenas demonstra 0 descumprimento da decisao. Deve-se, portanto, calcular 
a multa desde quando 0 prazo findou ou, na hipotese mais restritiva, desde 
quando cada servidor deu entrada ao processo administrativ~ que trata da 
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materia. 

Com base em tais parametros, transcorridos 134 (cento 
e trinta e quatro) dias ate a presente data, 0 valor da multa aicanr;a R$ 67.000,00 
(sessenta e sete mil reals). Salvo na improvavel hip6tese de que 0 
demonstre jil ter realizado as modificac;oes funcional, necessario a inscri!(§o do 
correspondente requisit6rio de pagamento, sem prejuizo da formular;:80 de noticia, 
as autoridades competentes. quanto apossiveis infrac;oes administrativas e penais 
decorrentes de tal conduta omissiva. 

Posto isso, reguer: 

a) seja a Re intimada, por mandado, para, no prazo 
de 10 dias, dar efetivo e integral cumprimento a 
decisao que antecipou os efeitos da tutela, 
promovendo a vincula<;:80 RPPS, sem iimitar;:80 ao teto 
do RGPS, para todos os substituidos que manifestaram 
sua OPC;80, modificando, inclusive, 0 desconto da 
contribuir;:80 previdenciaria; 

b) seja apurado 0 valor da multa fixada na decisao 
anterior, contada ate 0 dia em que a Re efetivamente 
comprovar 0 cumprimento da antecipa980 de tutela, 
expedfndo-se 0 consequente requisit6rio de pagamento; 

c) seja anotado, nas certidoes e mandados, 0 nome da 
Autoridade Coatora e de quem receber a intima~o, 
para que, em caso de descumprimento, possa ser 
aferido eventual crime de desobediencia e incurS80 em 
improbidade admin istrativa, 

d) a citaC;8o da Uniao Federal, por seu representante 
lega!, e da Funda<;:8o de Previdencia Complementar do 
Servidor Publico Federal do Poder Executivo 
(FUNPRESP-Exe), com sede em Brasilia-DF, SCN 
Quadra 02, Bloco A, Salas 203/204, CEP 70712-900, na 
pessoa de seu representante legal, para garantir a 
plena eficacia do julgado, na hip6tese deste Juizo 
entender ser casa de Iitiscons6rcio passiv~ necessario. 

Nestes T ermos, 
Pede Deferimento. 

FLs 
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PODER JlJ;)IC JRJCKG 

JUSTI~A FEDERAL 
JUDICI,ARIA DO RIO JANEIRO 

07 ill Vara Federal do Rio de Janeiro 

ORDINARIA/SERVIDORES PUBLICOS n2 0038711-80.2015.4.02.5101 

(2015.51.01.038711-1) 

Autor: ADCEFET-ASSOCIACAO DOS DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE Fis 2 
EDUCACAO TENOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA. 
Reu: CEFET-CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW 
DA FONSECA. 

Decisao 

Diante da i de de o de 
determi judicial (fl. 22l/226), intime-se 0 rec.. para 
que, no prazo de 10 (dez) dias, cJmpra integralmente a 
decis~o de fls. 73/77. 

Na mesma devera comprovar nos autos a 
data de cAmprimento da det pa2:"a fins de 
do valor da mJl~a devida (fl. 75). 

Sem prejuizo, de-se CieDCia ao Ministerio Publico 
Federal para da eventua-i ocorrencia de crime de 
desobedie:-:cia (art. 330 do Penal) . 

Publ e. Intime-se. 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015. 

( assinado eletronicamente alinea a ', inciso III, § 2°, art.J 

1° da Lei 11.41 /2006 

LUIZ NORTON BAPTISTA DS MATTOS 
Juiz(a) Federal Ti~ular 

Assinado eletronicamente Certifica<;:ao digital pertencente a LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS. 
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Procuradoria 
do RepublicaMPF 
no Rio de Janeiro 

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DA 07" VARA FEDERAL DA SE<;Ao 
JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO 

Autos n" 0038711-80.2015.4.02.5101 
Autor: ASSOCIA<;AO DOS DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE EDUCA<;Ao 
TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - ADCEFET 

Reu: CENTRO FEDERAL DE EDUCA<;AO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA - CEFET 

o MINISTERIO PUBLICO FEDERt\L, peJa Procuradora da Repllblica 

signataria. em atenyao adecisao de fl. 240, vem informar que foram extrafdas c6pias de peyas 

dos presentes autos, e encaminhadas para fins de distribuiyao a Area Criminal desta 

Procuradoria para adoyao de providencias cabfveis. 

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2015. 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 

Procuradora da Republica 


Protocalada par maria cristina manella cordeiro em 07/12/201512:20, 
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